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De nieuwe conciërge
Beste ouders,
verzorgers en
kinderen van de
Kameleon,
Graag zou ik mij
willen voorstellen als
nieuwe conciërge
van jullie school.
Mijn naam is Pepijn
en ik ben 37 jaar
oud.
Ik woon in Arnhem
samen met mijn
vriendin en bij elkaar hebben we 3 (meestal) lieve
kinderen.
Een van mijn hobby’s is het bekijken van de
thuiswedstrijden van Vitesse, dit doe ik samen met
mijn vader. Verder klus ik graag in en rondom
huis.
Ik kijk ernaar uit om te starten op de Kameleon en
kennis te maken met mijn nieuwe collega’s en alle
leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Pepijn
_________________________________________

Juf Susan

Hallo ouders en leerlingen
van de Kameleon.
Ik wil me graag even
voorstellen. Ik ben Susan
de Swart en ik kom
volgend schooljaar op de
Kameleon werken.
Ik ben 37 jaar en woon in
Nijmegen. Mijn vriend
heet Roel en we hebben
samen een dochter Tess.
Ze is nu een half jaar.
Ik werk al sinds 2005 in
het onderwijs. Ik heb op

veel verschillende scholen gewerkt, eerst in
Nijmegen en sinds 2010 werk ik via stichting
Batavorum.
Ik heb ongeveer 8 jaar op basisschool de Elstar
gewerkt, voornamelijk in de bovenbouw. Nu is het
voor mij tijd om een andere stap te maken en ben
ik blij dat ik volgend jaar op de Kameleon mag
werken. Ik heb er heel veel zin in!
Tot volgend schooljaar.
Groet, Susan.
_________________________________________

TSO nieuws

Het schooljaar nadert gestaag zijn einde. Wij willen
u laten weten dat het eerste jaar betaald
overblijven op de Kameleon goed is verlopen. Over
het algemeen worden de kaarten op tijd
aangevuld. We merken echter soms dat de briefjes
met het verzoek om weer te betalen niet altijd bij
de ouders terecht komt. Vanaf volgend schooljaar
gaan we dit via de mail versturen. De kaart die uw
kind aan het einde van het schooljaar nog heeft
gaat mee naar het nieuwe schooljaar. U kunt de
kaarten dus gewoon blijven aanvullen. Verder
willen we u vragen om de overblijflijsten goed in te
vullen. Op basis van deze lijsten worden de
overblijfkaarten ingevuld, de lijsten moeten dan
wel volledig zijn.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

In de vorige nieuwsbrief heb ik helaas de
verkeerde maand bij de jarigen geplaatst, vandaar
dat ik ze deze keer nog even goed vermeld.
Ik hoop dat ze allemaal een mooie verjaardag
hebben gehad.
19 mei
Marin groep 6
19 mei
Sara groep 1-2b
21 mei
Lizelot groep 1-2a
23 mei
Marieke groep 6
24 mei
Jetje groep 1-2b
24 mei
Gijs groep 3
25 mei
Jaevy groep 1-2b
28 mei
Angelo groep 1-2b

De volgende kinderen wensen we alvast een hele
leuk dag toe en van harte gefeliciteerd.

Overig nieuws:
Speelweek Driel

6 juni
Suus groep 7
9 juni
Jaylinn groep 1/2b
10 juni
Jochem groep 3
10 juni
Bart groep 1/2a
13 juni
Suze groep 6
14 juni
Roos groep 1/2a
14 juni
Finn groep 8
_________________________________________

Voor de speelweek in Driel zijn we op zoek naar
spijkerbroeken. Het maakt niet uit welk formaat of
kleur, alle soorten zijn welkom. Deze
spijkerbroeken kunnen op de Kameleon worden
ingeleverd, dan komen wij ze ophalen. De
inleverperiode is van 1 t/m 15 juni. De broeken
kunt u in de school op het podium leggen. De
conciërge zorgt dan voor het vervolg.

Belangrijke data

6 juni
Opa en oma halfeest.
11 juni
Uitnodigingen 10-minuten gesprekken.
11-12-13 juni
Kamp groep 8.
14 juni
We denken aan Timo.
22 juni
Rapporten mee.
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
het team van de Kameleon,
Gio Witjes.

Namens de speelweek bij voorbaat dank,
Hannie v/d Oostenkamp

